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73-20/2012.
Jegyzőkönyv
K é s z ü l : Heréd-Nagykökényes Községek Képviselő-testületeinek 2012. november 14-én
17,30-kor kezdődött rendkívüli együttes üléséről.
Jelen vannak:
Heréd Község Képviselő-testülete részéről:
Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Kapuszta János,
Kerestély Gyula, Orbán Gábor, Papp Ákos és Samu Alfonzné képviselők.
Nagykökényes Község Képviselő-testülete részéről
Gáspár Tamás polgármester, Laczik Rudolf alpolgármester, Nagy Ferenc, Szita
Róbert és Tóth Györgyné képviselők.
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző,
Szilvágyi-Hordós Zsuzsanna nagykökényesi pénzügyi ügyintéző;
Román Ernő herédi gazdálkodási ügyintéző.
Kómár József herédi polgármester
Köszönti az együttes ülésen megjelent képviselőket és a hivatali dolgozókat.
Megállapítja, hogy Heréd Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes, mert a megválasztott
7 képviselőből, 7 képviselő jelen van.
Gáspár Tamás nagykökényesi polgármester
Köszönti az együttes ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy Nagykökényes Önkormányzat Képviselőtestülete határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből, 5 képviselő jelen van.
Kómár József herédi polgármester
Kiegészíti a meghívót annyiban, hogy a „Kérdések, egyebek” napirendi pont keretében fogják a
Képviselő-testületek a Herédi Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi előirányzat módosítását
megtárgyalni, melyről az írásos előterjesztést minden képviselő az ülés előtt megkapott.
Megkérdezi a képviselőktől van valakinek javaslata a napirendi pontok tárgyalására? Mivel nincs, a
meghívóban feltüntetett napirendi pontok megtárgyalását szavazásra teszi, melyet mindkét
Képviselő-testület egyszerre szavaz meg.
Heréd is Nagykökényes önkormányzatok Képviselő-testületei a meghívón feltüntetett napirend
tárgyalására vonatkozó javaslattal egyhangúan egyetértettek.
I. Napirendi pont
Közös önkormányzati hivatal kialakítása
(Előterjesztések írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József herédi polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a közös
önkormányzati hivatal kialakításának okát. Véleménye szerint formai változásról van szó, hiszen a
Körjegyzőségi Hivatal keretében is jól működött együtt a két önkormányzat.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A közös önkormányzati hivatalnak új alapító okiratot kell készíteni. A Körjegyzőségi Hivatal
minden kötelező okmánnyal rendelkezett, melyet most felül kell majd vizsgálni. A körjegyzőség
összes meglévő pénzügyi szabályzatait is aktualizálni kell, melyre már kért is árajánlatot.
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Mindkét Képviselő-testület már korábban kinyilvánította, hogy továbbra is közösen szeretne
hivatalt működtetni, ezért a Körjegyzőségi Hivatal jogutódlással átalakul közös önkormányzati
hivatallá 2013. 01.01-től. Innentől kezdve a jegyző kinevezése a Testületek helyett a két
önkormányzat polgármesterének közös döntésén alapul. Ha a polgármesterek úgy döntenek,
megpályáztatják a jegyző munkakört, de meg is állapodhatnak arról, hogy a körjegyző jogviszonya
folyamatos marad.
Kómár József herédi polgármester
Fölösleges erre több időt pazarolni. A körjegyző asszony munkájával elégedett a herédi
önkormányzat. Természetes, hogy a közös önkormányzati hivatal vezetője is a körjegyző asszony
lesz.
Gáspár Tamás nagykökényesi polgármester
Egyetért Kómár polgármester úrral. A nagykökényesi önkormányzat is elégedett a körjegyző
asszony munkájával.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A járási hivatal kialakításához Hatvanba a Körjegyzőségi Hivatalnak 2 főt kellett átadnia, Herédről
1 megüresedett szociális ügyintézői álláshelyet valamint Nagykökényesről 1 fő pénzügyigazdálkodási ügyintézőt, Szilvágyi-Hordós Zsuzsanna személyében. A napokban megkapott
költségvetési tájékoztató alapján a Körjegyzőségi Hivatal elismert létszáma 2013 évben 10 fő.
Jelenleg - a járási hivatalhoz átadás után - a megmaradt létszám 9 fő lenne, ezért megemeljük a
Körjegyzőségi Hivatal létszámát 1 fővel, melyre ha szükség lesz akkor betöltetjük, ha nem lesz rá
szükség a későbbiekben megszüntetjük, de jelenleg ő tart tőle, hogy a megmaradó 2 fő gazdálkodó
nem fogja bírni még Nagykökényest is pluszban.
Kérdéses még a nyugdíjas köztisztviselő további foglalkoztatása. Abban az esetben, ha nyugdíjas
köztisztviselő nem dolgozhat, úgy, hogy nyugdíj mellett kapja a bért, akkor az adós kollégánknak
megszűnik a jogviszonya, hiszen ő nyugdíj mellett látja el az adóügyi feladatokat. Van már
jelentkezőnk, de ő jelenleg végrehajtói feladatokat lát el az egyik budapesti önkormányzatnál, neki
is szükség lenne betanulásra. A MÁK-kal is beszélt ez ügyben ott is azt mondták kicsi a
valószínűsége, hogy 2013. január 1-ig ez irányba módosulna a törvény. Ha a törvény most nem
változik, akkor lát rá esélyt, hogy zökkenőmentes lesz az adóügyi feladatok átadása.
Az átadott megüresedett igazgatási álláshely miatt a herédi hivatalban a megmaradt 2 fővel
munkakör szétosztásával, többletfeladatokkal tudja csak megoldani az igazgatási feladatok
biztosítását. A nagykökényesi pénzügyi ügyintéző átadása azzal fog járni, hogy Nagykökényes
mindennemű gazdálkodási feladata átkerül Herédre és az itteni kollégák fogják ellátni a
nagykökényesi önkormányzat pénzügyi feladatait. A herédi hivatalban nincs szabad helyiség, ahova
további ügyintézőt tudna elhelyezni. Hiszen a megüresedett szociális irodát nagy valószínűséggel a
kijáró járási ügysegéd fogja használni Terényiné Ildikóval közösen. Továbbra is az a véleménye,
hogy az elvitt feladatok mennyisége nincs arányban az itt maradt feladatokéval és ehhez az itt
maradt létszám kevés lesz.
Szeretné még tájékoztatni a képviselőket, hogy abban az esetben, ha a szomszéd település
Kerekharaszt 2013. március 31-ig a társulási kényszer miatt közös önkormányzati hivatalt nem
Hatvannal, hanem Heréddel kíván kialakítani, akkor Heréd és Nagykökényes Képviselő-testületei
nem tudnak mást tenni, mint fogják Kerekharaszt csatlakozási szándékát. Heréd és Nagykökényes
önkormányzatai úgy gondolkodnak, hogy mindkét településen továbbra is lennie kell
ügyfélfogadásnak, de mivel Nagykökényesen Podonyiné Anikó igazgatási ügyintéző egyedül lesz a
hivatalban, ezért ott - a postához hasonló - ablakos ügyintézés lesz az ügyintéző biztonsága
érdekében.
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Ha a képviselők egyetértenek a megküldött előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, akkor
elkezdjük az új közös önkormányzati hivatal kialakítását, azaz módosítjuk az Alapító Okiratunkat,
SZMSZ-ünket és elkezdjük előkészíteni a két önkormányzat megállapodását a közös önkormányzati
hivatal kialakításával kapcsolatban.
Kómár József herédi polgármester
Egyetlen egy kérdés van csak, Nagykökényes Önkormányzat Képviselő-testülete akarja-e hogy
továbbra is együtt működjük vagy sem?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatásként el szeretné még mondani, hogy 2013-tól a körjegyzőségi normatíva is meg fog
szűnni, viszont a 2013-as finanszírozási tájékoztatás szerint a 43 millió Ft-os 2012. évi
bevételünkhöz képest 2013-ban 48 millió Ft támogatásban fogunk részesülni a Hivatal
fenntartására.
Nagy Ferenc nagykökényesi képviselő
Az előző együttes ülésen már kinyilvánítottuk, hogy jó Nagykökényesnek ez az együttműködési
forma és Heréddel közös önkormányzati hivatali formában kívánja feladatait ellátni.
Kómár József herédi polgármester
Az csak egy szándéknyilatkozat volt, most konkrét döntést kell hozni a nagykökényesi Képviselőtestületnek is.
Megkérdezi a képviselőket van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Az eddigi együttműködéssel nem volt semmi probléma. Véleménye, hogy ez a társulás jó volt és
továbbra is együtt tud működni a két önkormányzat. Országos szinten kényszerhelyzet van a
2.000 fő alatti településeken nem működhet tovább önálló hivatal. Más kérdés, hogy kirendeltségek
lesznek-e vagy sem, ezt már az együttműködő önkormányzatoknak kell eldönteniük.
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, a közös önkormányzati
hivatal kialakításáról szóló kiküldött határozati javaslatot, szavazásra teszi.
Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a közös önkormányzati
hivatal kialakításáról szóló határozati javaslatát elfogadta.
Gáspár Tamás nagykökényesi polgármester
Megkéri a Testület tagjait, aki egyetért a közös önkormányzati hivatal kialakításáról szóló
határozati javaslattal, szavazzon.
Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a közös
önkormányzati hivatal kialakításáról szóló határozati javaslatát elfogadta.
Kómár József herédi polgármester
Megállapítja, hogy mindkét Képviselő-testület minősített többséggel, egyhangúan elfogadta a közös
önkormányzati hivatal kialakításáról szóló határozati javaslatot.
A herédi Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal valamint a nagykökényesi
Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozzák:
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10/2012.(XI.14.) Heréd-Nagykökényes közös önkormányzati határozat:
Heréd és Nagykökényes községek Képviselő-testületei megtárgyalták a HerédNagykökényes Körjegyzőség közös önkormányzati hivatallá átalakulásáról szóló
előterjesztést, melynek alapján kinyilatkozzák, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 2013. január 1-jétől
hatályos 84-86. § szabályozásának megfelelően, figyelemmel a Mötv. 146.§ (2)
bekezdésére 2013. január 1-jétől Heréd és Nagykökényes községek egymással a HerédNagykökényes Körjegyzőség jogutódjaként közös önkormányzati hivatalt kívánnak
létrehozni Heréd-i Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel, melynek székhelye
Heréd, Rákóczi út 39.
Az önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az új közös önkormányzati hivatal
működtessen állandó kirendeltséget Nagykökényes községben.
Az önkormányzatok az újonnan létrejövő közös önkormányzati hivatal köztisztviselőinek
létszámát 10 főben határozzák meg.
Felhatalmazzák a képviselő-testületek polgármestereiket és a körjegyzőt a közös
önkormányzati hivatalt létrehozó megállapodás és a körjegyzőség átalakulási okiratai
tervezetének elkészítésére.
Felkérik a képviselő-testületek polgármestereiket a körjegyző közös önkormányzati
hivatalt vezető jegyzőként tovább foglalkoztatására a megállapodás megkötésére.
Felelős: polgármesterek, körjegyző
Határidő: 2012. november 20.
Papp Ákos herédi képviselő távozik az ülésről, így a herédi Képviselő-testület létszáma 7 főről 6
főre csökkent.
II. Napirendi pont
Kérdések, egyebek
 Herédi Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetési előirányzatainak módosítása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József herédi polgármester
Az ülés előtt minden képviselő megkapta a Herédi Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetési
előirányzatainak módosításáról szóló előterjesztést. Ehhez tartozik még az is, hogy megkereste őt
Lőrincz Mária iskolaigazgató és kérte, hogy mivel jövőre már a Kormányhivatalhoz fognak tartozni
a tanárok, ezért az intézmény dolgozóinak búcsúzásul szeretne évvégére jutalmat adni. Egyetértett
az iskolaigazgató kérésével. A kérést megbeszélte mindkét társult polgármesterrel is, akik
úgyszintén egyetértettek ezzel. De ő azon a véleményen van, ha az iskola jutalmat adhat, akkor
minden intézményi dolgozó kapjon jutalmat, mert ez így igazságos. Beszélt Oraveczné Samu
Gyöngyike óvodavezetővel, hogy az óvoda költségvetésében átcsoportosítással lehetőséget tudunk
biztosítani a dolgozók jutalmazására. Az óvoda dologi előirányzatán 4.200 eFt van, melyből ha 800
eFt-ot átcsoportosítunk, akkor megvan a jutalom fedezete az intézmény költségvetésén belül.
Papp Ákos herédi képviselő visszatért az ülésre, így a herédi Képviselő-testület létszáma 6 főről
7 főre emelkedett.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az előterjesztés eleje arról szól, hogy normatíva lemondás történt az óvodában, mert kevesebb
gyermek van az óvodában, mint amit terveztünk. Ez a változás az étkeztetésben is jelentkezett, így
az önkormányzat költségvetését is érintette. Az előterjesztésben szereplő táblázat alapján 1.058 eFttal csökkent az önkormányzat állami bevétele azokon a szakfeladatokon, amiket az óvodánál
terveztünk, így ezt a finanszírozásból is vissza kellett vonni. Ez a korrigálás az egyik ok, amiért
módosítani kell az óvoda előirányzatait.
A másik ok, hogyha már az iskola jutalmat kap, akkor az óvoda is kapjon jutalmat. Az óvoda saját
költségvetésében átcsoportosítással tudja biztosítani a jutalomkeretet. Az év elején Román Ernő
kollégával voltak Budapesten költségvetési értekezleten, ahol egy igen neves költségvetési szakértő
azt mondta, hogy az önkormányzat akkor tud adni jutalmat a dolgozóinak, ha költségvetési
rendelete tartalmazza a jutalomadás lehetőségét, és nálunk ez így történt. A határozati javaslatba
3. pontként bekerül, hogy az óvoda dologi kiadásaiból a személyi jellegű kiadások közzé bruttó
800 eFt-ot átcsoportosítanak év végi jutalomadás céljából. A jutalom összegének megoszlásáról az
óvodavezető dönt, abba sem az önkormányzat, sem a polgármester úr nem szól bele, viszont az
óvodavezető jutalomösszegéről Kómár polgármester úr dönt.
Kerekharaszt Önkormányzat képviselői a soron következő hármas együttes ülésre szóló meghívó
alapján megérkeztek az ülésre.
Kómár József herédi polgármester
Ezzel a megoldással a jutalom adása egyik önkormányzatot sem terheli, de abban az esetben, ha ez
nem lett volna kivitelezhető Gáspár polgármester úrral megbeszélték már, hogy gyermeklétszám
arányosan összeadta volna a két önkormányzat.
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, a Herédi Napközi Otthonos
Óvoda 2012. évi költségvetés előirányzatainak átcsoportosításáról szóló módosított. 3. ponttal
kiegészített határozati javaslatot, szavazásra teszi.
Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a Herédi Napközi
Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetés előirányzatainak átcsoportosításáról szóló módosított
határozati javaslatát elfogadta.
Gáspár Tamás polgármester
Megkéri a Testület tagjait, aki egyetért a Herédi Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetés
előirányzatainak átcsoportosításáról szóló módosított határozati javaslatával, szavazzon.
Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a Herédi Napközi
Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetés előirányzatainak átcsoportosításáról szóló módosított
határozati javaslatát elfogadta.
Kómár József polgármester
Megállapítja, hogy mindkét Képviselő-testület elfogadta a Herédi Napközi Otthonos Óvoda 2012.
évi költségvetés előirányzatainak átcsoportosításáról szóló módosított határozati javaslatát.
A herédi Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal és a nagykökényesi Képviselőtestület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozzák:
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11/2012.(XI.14.) Heréd-Nagykökényes közös önkormányzati határozat:
Heréd- és Nagykökényes Községek Önkormányzata Képviselő-testületei az
intézményfenntartó társulásban működtetett Herédi Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi
intézményi költségvetését a fenntartók által biztosított intézményi finanszírozást és ezzel
arányosan egyes dologi kiadások előirányzatát az év közbeni létszámváltozások
következtében történt normatíva lemondások miatt az alábbiak szerint módosítják:
1. Bevételi jogcím csökkentése:
Működési költségvetési támogatásokat összesen
- 1.058 ezer Ft
ebből:
óvodai szakfeladaton
- 310 ezer Ft
óvodai, iskolai étkezés szakfeladatokon
- 748 ezer Ft
2. Kiadási címek csökkentése:
óvodai szakfeladaton
(dologi kiadások és ÁFA)
- 244 ezer Ft és Áfa - 66 ezer Ft
óvodai, iskolai étkezés szakfeladatokon
(élelmiszer beszerzés és Áfa)
- 589 ezer Ft
és Áfa - 159 ezer Ft
3. Dologi kiadásokból a személyi kiadások közé év végi jutalmazásra és járulékaira bruttó
800.100 Ft-ot átcsoportosítanak.
Felkérik a képviselő-testületek a körjegyzőt, hogy az intézményi költségvetést a fentiek
szerint módosítsa. Az előirányzat módosítás rendelettel történő elfogadása a 2012. évi
beszámoló részeként történik.
Felelős:
körjegyző
Határidő:
értelem szerint
 Herédi Napközi Otthonos Óvoda jövő évi költségvetésének alakulásáról tájékoztatás
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Felkéri Román Ernő gazdálkodási ügyintézőt ismertesse a Képviselő-testületekkel az óvoda jövő
évi finanszírozásában végbemenő változásokat.
Lőrincz Mária iskolaigazgató megérkezett az ülésre.
Román Ernő gazdálkodási ügyintéző
2013-ban teljesen megváltozik a költségvetés. Az eddigi költségvetési törvény III. melléklete
megszűnik ezt tartalmazta az állami finanszírozást. Helyette az önkormányzat működési
kiadásainak támogatása fog szerepelni. Ebben szerepel, hogy az óvoda pedagógusainak és
dajkáinak bérét és 27 %-os szociális hozzájárulási adóját az állam fogja finanszírozni. A
költségvetési tájékoztató szerint az óvoda elismert dolgozói létszáma gyermeklétszám alapján
számítva 9 fő. Jelenleg a két óvodában 6 óvodapedagógus és 3 dajka dolgozik, tehát teljesen
szabályosan működik az óvoda. Ha dolgozói létszám magasabb lenne kevesebb finanszírozást
kapna az önkormányzat.
További jó hír, hogy gyermeklétszám arányosan az óvoda működtetéséhez is fogunk kapni
támogatást, gyermekenként 54.000 Ft-ot. Továbbra is lesz kötött normatíva, mely nem osztható fel,
másra nem használható csak az étkeztetésre, ennek összege gyermekenként 68.000 Ft.
Véleménye szerint úgy ahogy, az állam 2013. január 1-jétől átveszi az iskolák működtetését
ugyanígy 2014. január 1-jétől át fogja venni az óvodák működtetését is erre utal a finanszírozás
változása.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az a kérdés, hogy az óvoda milyen finanszírozásban fog részesülni 2013-ban?
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Román Ernő gazdálkodási ügyintéző
Számításai szerint 9 millió Ft-tal többet fog kapni az óvoda, mint 2012-ben.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tehát ezek szerint Nagykökényesnek kevesebbet kell adnia az óvoda működtetéséhez a 2012.-es
évhez képest. Ez jó hír Nagykökényes részére, mert így elképzelhető, hogy bár kevesebb bevétele
lesz a nagykökényesi önkormányzatnak, de ezek szerint kisebb kiadásai is lesznek.
Tájékoztatásként el szeretné mondani a most érkezett kerekharaszti Képviselő-testületnek, hogy
Heréd és Nagykökényes községek Képviselő-testületei az előző napirend tárgyalásakor úgy
döntöttek, hogy 2013. január 1-jével létrehozzák közös önkormányzati hivatalukat. Arról is
döntöttek, hogy a Nagykökényesi Kirendeltség megmarad, hiszen ott is kell lennie
ügyfélfogadásnak igazgatási ügyekben és a herédi székhely hivatal kicsi, ide nem jöhetne be a
társtelepülés ügyintézője és az ottani ügyfelek. A nagykökényesi Hivatalban 1 fő igazgatási
ügyintéző fog tartózkodni, így a postán már alkalmazott ablakos ügyintézésre lesz lehetőség.
Nagykökényes pénzügyeit pedig a herédi gazdálkodási kollégák fogják ellátni. Tudjuk, hogy az
önkormányzati törvény 2013. február végéig lehetőséget biztosít minden 2.000 fő alatti településnek
arra, hogy döntsön, mely szomszédos önkormányzattal látja el majd közösen hivatali feladatait. A
közös önkormányzati hivatal kialakításának feltétele, hogy az önkormányzatok közigazgatásilag
határosak legyenek, vagy legfeljebb 1 település válassza el őket.
Szabó Ádám kerekharaszti polgármester
Megköszöni a körjegyző asszonynak a kapott információt. Az információ segítségével biztos, hogy
könnyebb lesz Kerekharasztnak meghozni a közös önkormányzati hivatal kialakításáról szóló
döntést.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A közös önkormányzati hivataloknál a körjegyző mellett az új önkormányzati törvény szerint
aljegyzőre is szükség van. Heréd és Nagykökényes közös önkormányzati hivatalában ezt a feladatot
Román Ernő gazdálkodási ügyintéző fogja ellátni, mivel az aljegyzői munkakör betöltéséhez
szükséges államigazgatási végzettséggel is rendelkezik, de hogy milyen formában tud eleget tenni
ennek a feladatnak még egyeztetni kell. Abban az esetben, ha Kerekharaszt a hivatali feladatok
ellátására Herédhez kívánna csatlakozni, biztos, hogy kell valamennyi hozzájárulást fizetnie, de úgy
gondolja, hogyha Hatvanhoz csatlakoznak ők is fognak hozzájárulást kérni. Azt is tudjuk már, hogy
az idei évben kapott 43 millió Ft-os körjegyzőségi bevételhez képest a költségvetési tájékoztató
alapján a hivatalhoz 48 millió Ft támogatást fogunk kapni. De azzal is tisztában vagyunk, hogy az
önkormányzatok általános állami finanszírozása jelentősen csökkeni fog 2013-ben. Nem kívánják
befolyásolni Kerekharaszt szándékát, hozzák meg a lakosságuk számára legjobb megoldást
biztosító döntést.
Kómár József herédi polgármester
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, az ülést bezárja. Megköszöni az ülésen való megjelenést
és azt befejezettnek nyilvánítja. Heréd-Kerekharaszt-Nagykökényes községek együttes ülése
következik.
Kmf.
Kómár József
polgármester

Gáspár Tamás
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
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